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Zijn glimlach en spontaniteit bekoorden iedereen  

 

          † 
De heer   

Lucas Van de Velde 
 

Zoon van wijlen de heer en mevrouw Raphaël en Cecile Van de Velde - Vyncke 
 
 
 

Geboren te Lovendegem op 3 januari 1942  
en aan de gevolgen van covid-19 

rustig van ons heengegaan  

in het Woonzorgcentrum Kanunnik Triest te Melle  
op 30 januari 2021, 

gesterkt door het gebed van de Kerk. 

 
Wij hadden u graag uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen 

in de Sint-Martinuskerk van Lovendegem,  
maar de huidige maatregelen laten dit niet toe. 
Wij nemen daarom afscheid in beperkte kring. 

Met dank voor uw begrip. 

 
 

Na de plechtigheid plaatsen we Lucas’ asurn bij zijn ouders 

in het familiegraf 
op de begraafplaats van Lovendegem. 

 
 

Rouwadressen: 
 
 9920 Lovendegem, Oostveld Kouter 78 
 9090 Melle, Berkenlaan 4 

 
Rouwbetuiging kan ook op uitvaartcocquyt.be 

 

 

 

Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar om wat hij voor ons betekende,  

delen u dit mee:  

 

Dokter en mevrouw Joseph † en Odette † Wille - Van de Velde  

 

De heer en mevrouw Henri † en Marie-Josée † Wille - Van de Velde  

 

 Luc en Liliane Van Geluwe - Wille, kinderen en kleinkinderen 

 

 Eric en Andrée Wille - Bragard, dochter en kleinkind  

 

De heer en mevrouw Walter † en Ghislaine † Van de Velde - Hulpia 

 

 Ignace en Mia Van de Velde - De Walsche en kinderen 

 

 Bart en Christine Vallé - Van de Velde en kinderen  

 

 

De heer en mevrouw Marc en Odette Van de Velde - De Cuyper 

 

 Dominique en Marijke Van De Voorde - Van de Velde, kinderen en kleinkinderen 

 

 Paul en Caroline Govaert - Van de Velde, kinderen en kleinkinderen 

 

 Dominique en Hilde De Vos - Van de Velde, kinderen en kleinkinderen 

 

 Stefan en Els Heynderickx - Van de Velde en kinderen  

 

De heer en mevrouw Georges † en Erna van den Berghe - Van de Velde  

 

De families Van de Velde en Vyncke 

 

Wij danken dokter Geert Planckaert en zijn team voor de goede zorgen, 

alsook de directie en het personeel van het Woonzorgcentrum Kanunnik Triest. 

 

Onze dank en waardering aan tante Erna voor de liefdevolle zorgen  

en steun aan ons broer en nonkel. 


